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 ۰۱/۰۷/۴۰۱۲                                مختار ، شفیع محمد

 

 توحش یا مدنیست حرکت صالح امرهللا آقای و عبدهللا آقای تظاهرات

 

 حرکت" یک عبدهللا آقای ۱۱۳۱ سرطان ۶ تاریخ تظاهرات آیا که رابطه این در سطوری نوشتن به پردازم می

 .خیر یا و گردد می محسوب" مدنی
 

 حرکت" یکی که گرفته، صورت استفاده نبشته عنوان در آنها از که اصطالحی دو بارۀ در دارم توضعیاتی نخست

 اسبق وزیر ،صالح امرهللا آقای کشور ملی امنیت اسبق یسئر بدینوسیله تا. میباشد توحش"  دیگرش و" مدنی

 متوجه را محترم چیان مظاهره متباقی و کرزی محمود آقای کشور قرضدار لیونریم ،عبدهللا آقای کشور خارجۀ

 طرف بی و وطندوست انسان یک حیث به گردانیده عمل دو این بین فرق متوجه یا و اصطالح دو این بین فرق

 .باشم نموده وظیفه انجام

 

 : مدنی حرکت

 کاربرد و عمومی حمایت جلب و بسیج برای ای پدیده مدنی، ۀجامع یک از میباشد ای پدیده یک مدنی حرکت

. عدالتخواهانه یعنی" مثبت" اجتماعی تغییری یک ایجاد برای ترغیب منظور به أاکثر و موکراتیکید ابزارهای

 طلبی امتیاز و سیاسی مطالبات روی بر ،بود ان اجزای از یکی نیز اخیر تظاهرات که عبدهللا قایآ تیم های  کمپین

 .ندارد" مدنی حرکت یک" با ربطی اصال بوده استوار ها

 

 معنی همین از نبشته این در هم من هدف که گویند را نابخردی همچنان میدهد معنی وحش مانند توحش :توحش

 .میباشد دومی
 

 به که کابل، در ۱۱۳۱ سرطان ۶ تاریخ به محقق آقای ، صالح آقای ،عبدهللا آقای اعتراضی اصطالح به تظاهرات

 أاکثر ،جوانان از زیادی تعداد پیوست وقوع به ،خان محمد آقای کشانیدن بدوش و کرزی محمود آقای همراهی

 .نمود ترغیب و تشویق مهیج پیمایی راه به ابلک شهر های کوچه و ها سرک به را، کشور احساساتی و بیکار
 

 جمهوری ریاست انتخابات دوم دور نامزد دو از یکی عبدهللا عبدهللا آقای أظاهر بود؟ چه برای تظاهرات این

 و گسترده تقلب که آنچه به اعتراض در تظاهرات این که داشتند ادعا تظاهرات این گانکنند برگزار افغانستان

 در را تظاهرات این که داشتند ادعا تظاهرات این گانکنند برگزار ۀبقی و دادند می عنوان شده ریزی  برنامه

 در و أواقع گاه هر مگر ،اند انداخته راه به دادند می عنوان شده ریزی  برنامه و گسترده تقلب که آنچه به اعتراض

 در هم و اول دور در دیگر کاندید کدام آیا ، باشد میان در" شده ریزی  برنامه و گسترده تقلب"  از سخن امر حقیقت

 شده ریزی  برنامه و گسترده تقلب اش انتخاباتی تیم و عبدهللا آقای به نسبت جمهوری ریاست انتخابات دوم دور

 ؟ است نموده
 

 تقلب عبدهللا عبدهللا آقای به نسبت انتخابات دوم دور در چه و اول دور در چه کاندیدی هیچ که کنم نمی فکر مگر

 به و میباشند طرف بی شخص یک من مانند هم ایشان که دوست بشر رمضان آقای زیرا. باشد نموده بیشتر

 آقای به تقلبی یأر میلیون یکونیم معنوی آقای انتخابات اول دور در که نمودند اظهار ،دارند کامل عالقۀ قانونیت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mokhtar_shafie_tazahurat_madeni_ya_tahwosh_election1393.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mokhtar_shafie_tazahurat_madeni_ya_tahwosh_election1393.pdf
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 یأر هزار صد چند توانست معنوی آقای هم دوم دور در و بود نموده ریزی  برنامه و گسترده تقلب عبدهللا عبدهللا

 شرافتمندانه جوانان به یکبار بیایید. کجاست در کار مشکل پس. نمایید ریزی  برنامه عبدهللا عبدهللا آقای به تقلبی

 بود شده بر شک ما باالی مردم دوم دور در کردیم تقلب هم ما کردن تقلب همه که بگویید ،نموده لطف را حقیقت

 تا معنوی آقای گسترده تقلب جلوی دوم دور در ،بودیم رسیده یأر فیصد چند و چهل به اول دور در چطور ما که

 ناحق پیغ و چیغ همین به شاید مهربانه خدا اندازیم می راه در را پیغ و چیغ یک امروز ما شد گرفته زیاد اندازی

 که دانند می جامعۀ مردم اکثریت بلکه من و دوست بشر آقای تنها نه. برسد ما به چیزی یک و فرماید رحم هم ما

 تیمی یک برای فریاد و شور هم این پس. است بوده تقلب در پیشتاز عبدهللا قایآ تیم انتخاباتی وسیعی تقلبات بین در

 چیزی بسازند خاص و عام"  مسخرۀ"  را خود اینکه از غیر به و زیبد نمی باشد هم پیشتاز متقلب خودش که

 .داشت نخواهد پی در دیگری بهتری
 

 سیاسی جویانۀماجرا اکت یک ویا خواند مدنی حرکت یک را عبدهللا عبدهللا آقای تظاهرات میتوان یاآ همه این با

 بود؟ شده ریزی طرح عبدهللا آقای غیرقانونی و سیاسی مطالبات و ها طلبی امتیاز برای که بود
 

 چندان نه مگر مشهور چهرۀ چند پیرویی به شان احساسات با که کشور عزیز جوانان این که جاستنای اصلی سوال

 بخاطر و اهداف کدام بخاطر امر واقعیت در که دانستند می آیا ،بودند شده کشانیده کوچه و سرک به کشور محبوب

 بودند؟ شده کشانیده کوچه و سرک به ها کی شخصی منافع
 

 های گریزی قانون ،ها قانونشکنی بخاطر که بدانند تا اند رسیده سیاسی بلوغ آن به کشور عزیز جوانان این آیا

 بودند؟ شده کشانیده کوچه و سرک به مشخص فرد چند قانونی غیر های طلبی امتیاز بخاطر ، عبدهللا آقای
 

 می" جهنم" کشور یک خواستهنا خدای قانونیت و امنیت بدون که میدانند ما احساساتی و عزیز جوانان این آیا

 گردد؟
 

 عبدهللا آقای قانونی غیر های وخواسته مشروع نا های خواسته فقط قانونیت نام تحت محترم چیان مظاهر برای آیا

  بس؟ و شده فهمانده اطرافیانش و
 

 گویی زور تکلیف به که صالح امرهللا آقای و باشند می متهم ایران رژیم از چند مزدی گرفتن با که محقق آقای آیا

 به را ما بیکار اکثرا و احساساتی ،عزیز جوانان دارند حق ،باشند می دچار زشت های قانونشکنی و جا بی های

 و عباهلل آقای طلبی امتیاز آرایش به ذریعه بدان و نماییند ترغیب و تشویق انارشی و جا بی های گویی زور ،جنگ

 که محقق و صالح بلخصوص نآ در که را تظاهراتی توانیم نمی ما ، خیر نه ؟ بپردازند وی قانونی غیر مطالبات

 بی و قانونی غیر های زورگویی با تظاهرات آن در که گردیده پیدا" بودن رستم"  احساس دیگران زور از برایشان

 !بگذاریم نام مدنی حرکت یک ،است داده خشونت به را خود جای مدنیت محقق و صالح جای

 

 را شکنی قانون ،عزیزما جوانان به ، شان اخیر های عملکرد با شان اطرافیان و صالح قایآ ، عبدهللا قایآ ایا

 می مدنی حرکت را" میدیایی های سازی صحنه" هم یا و را" زدن دمبک متحد ملل دفاتر دهن به" و نموده تدریس

 ؟ میسازند تر مروج ما جنگزدۀ کشور جوانان بین در را قانون خالف" زورگویی" اینکه ویا تراشند؟

 ، اش شده ریزی برنامه و وسیع تقلبات با البته ، انتخابات اول دور در را ایشان معنوی اقای قسمیکه اینکه ویا

 کدام بدون ،بود نموده" دهانک مزه" را ایشان متحد ملل میالدی ۴۰۰۱ اکتوبر در یا و ،بودند نموده" دهانک مزه"

 ؟ شوند دولتی قدرت صاحب مردم یأر به احترامی
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 تر زود یا و هستهآ هستهآ باید" تیم این ماشان بد" غیره و محقق قایآ ، صالح قایآ ،عبدهللا قایآ که را چیزی مگر

 را کس هیچ جای بی های زورگویی"  حوصلۀ"  دیگر افغانستان شریف مردمان که میباشد این شوند باید متوجه

 ،قوانین همان از دهه یک خود هم و اید وردهآ میان به نراآ خود که قوانینی مقابل به را تان های سر همه ، ندارند

 !ریدآ پایین کامل احترام به ،اید برده فیض ،خراب چه خوب چه
 

 محقق آقای و صالح امرهللا آقای بلخصوص جانب از تهدیداتی زیرا خواند را تظاهرات این توان نمی آمیز مسالمت

 می صحنه وارد تهدید زمانی یعنی ،پرداختند تهدیداتی به شان قانونی غیر های خواسته با ایشان که گرفت صورت

 و صالح امرهللا آقای تهدیدات بلخصوص ،تظاهرات این. کرد تصدیق را بودنش آمیز مسالمت توان نمی ،دگرد

 .ساخت دار جریحه نراآ دیگر یکبار که رسانید عامه احساسات به آسیب ،محقق آقای
 

 آب های فواره تعمیرات باالی شدن باال ،وات پشتونستان مقابل به احترامی بی تظاهرات موقع در همچنان

 مغایرت در مدنی حرکت یک و مدنیت با و بوده ملی منافع خالف وات پشتونستان لوحۀ تخریب ،وات پشتونستان

 اند، مانده بیرون قلم این قید از که یگرید اعمالی هم و تظاهرات این انگ کنند برگذار زشت اعمال این. میباشد

 هر در باید تظاهرات این انگکنند برگذار جانب از وارده خسارات که ساخته دار جریحه را عامه احساسات

 .شود جبران صورت

 ټول افغانتشکر از سیت ملی با 

 والسالم


